
Biosfärutmaningen 

Klass 5 i Viksjöfors skola (biosfärområde Voxnadalen), Idrottsvägen 8, 82895 Viksjöfors 

www.artinedviksjofors.se 

Vårt projektnamn: Befria björken! 

Vi som genomfört åtgärden är 

Kontakt är lärare Helena Ehrstrand helena.ehrstrand@utb.ovanaker.se samt Hanna Alfredsson 0271-

574 24 (biosfärområde Voxnadalen). 

Vårt projekt: 

Utanför skolan har ensilageplast fladdrat i en björk i flera år. I vårvintersolen blev plasten tydlig. Vi 

såg, vi diskuterade, vi gick till handling. Rustade med långa redskap som skida, hockeyklubba o dyl 

kom vi till björken. Till slut var det Anna som klättrade upp och kunde hänga ner grenen som plasten 

var invirad i. Steg 1 var avklarat! 

         

Nu bjöd vi in textilkonstnär Ingrid Knutes. Vi ville göra en berättelse med konstnärligt uttryck, i textil. 

Steg 2. Ingrid kom och fick ta dela av våra skisser. 

        

Steg 3. Dags för textil! Vår plan var att göra en JÄTTEGLOB. Vi tog med tyger med speciella minnen 

hemifrån, t ex döde farfars skjorta, norska farmors broderi… och klippte dem i passande former. På 

enkel lakansväv målade vi med textilfärger. Vårt genomgående tema var ’Biosfär’. Det blev dikter, 

uttryck, sånger… vi gjorde allt på engelska för att inte missa skolämnen. 

http://www.artinedviksjofors.se/
mailto:helena.ehrstrand@utb.ovanaker.se


             

Vi klippte, vi designade och vi strök. 

 

Steg 4. Den långa ensilageplasten vindade vi till en orm – en plastorm som lurar likt Midgårdsormen 

runt vår jord.  

 

Steg 5. Den färdiga jorden tog vi till Earth Hour i Ovanåker den 30 mars. 



 

Steg 6. I sommar ska vår miljökonst hänga på Ol Anders-gården. Då kan vi gå dit och berätta för 

turisterna om andemeningen med textilarbetet. På engelska. 

1. Vi gick till handling i demokratisk anda. 

2. Åtgärden genomfördes i klass 5. 

3. Vår motivering var. ’Befria björken!’ för att vi ser plasten som ett hot för livet runt hela vår 

värld. 

4. Vi tror att andra skolbarn kan inspireras av vår aktion i läroplansämnet engelska. 

Varma hälsningar från klass 5 i Viksjöfors skola 

https://sites.google.com/artinlan.eu/home/news 
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